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أسعد أبو خليل *
ّ
الجميل،
ال يزال الحديث هنا عن سيرة أمني
ّ
املقاو َمة ،مذكرات» ،والتي صدرت
«الرئاسة
ِ
حــدي ـثــا  -والـ ـت ــي ت ـب ـعــث ال ـض ـجــر ف ــي نفس
ال ـقــارئ ،ولـكـ ْـن لتفنيد الـسـ ّ
ـرديــة االنـعــزالـ ّـيــة
ُ
وختمت في الحلقة األولى
ضرورات وواجب.
ّ
ب ــاإلش ــارة ّ إل ــى أن ال ـج ـمـ ّـيــل وص ــف جــامـعــة
ّهارفرد بأنها «مربط خيله» (ص ،)٢٥ .وزاد
أنه ال يزال يحتفظ "«معها بعالقات ّ
ودية».
ّ
م ــاذا يـعـنــي أن يـحـتـفــظ امل ــرء بـعــاقــة ودي ــة
ّ
بكفيا
مــع جامعة؟ هــل يــدعــو الجامعة إلــى
يسافر إلى
لحضور مهرجان الزهور ،أم أنه ّ
بــاريــس ملــاقــاة الـجــامـعــة؟ لــم يـتــوضــح ذلــك.
ّ
وهــل يتصل بالجامعة كــي يتبادل وإياها
أطراف الحديث؟
ّ
ّ
ته تلك الفكرة
سردي
في
ل
الجمي
يعتنق أمني
َّ
املـهـيـنــة عــن املـسـلـمــن وال ـتــي كــنـهــا مــن قبل
ّ
أب ـيــه ،ب ـيــار .وم ـفـ ُ
ـاد الـفـكــرة أن املسلمني في
ّ
لبنان يــوافـقــون س ــرًا حــزب «الـكـتــائــب» على
ّ
ّ
ّ
ورجعيته
يمينيته
االنعزالية وعلى
عقيدته
وع ـل ــى االس ـت ـئ ـث ــار ال ـطــائ ـفــي ال ـ ــذي مــارســه
ّ
رؤس ــاء لبنان بعد االسـتـقــال ،لكن الخوف
وحــده هو الــذي يمنعهم من املجاهرة ومن
امل ـض ــي مـعـهـ َـم ف ــي س ـيــاســات ـهــم .واالنـ ـع ــزال
اللبناني طـ ّـبــق هــذه الـفـكــرة فــي مرحلة املـ ّـد
الـ ـن ــاص ــري ،ح ـيــث ج ـعــل ال ـتــأي ـيــد الـشـعـبــي
ال ـعــارم لعبد الـنــاصــر فــي أوس ــاط املسلمني
ّ
بالقوةّ ،
وروج
وغير املسلمني مفروضًا عليه
ّ
ّ
الناصرية ســادت بــاإلكــراه (وهــذه
لفكرة أن
ّ
الفكرة عــاد وطبقها الـســادات وخلفاؤه من
ب ـع ــده ع ـنــدمــا ج ـع ـلــوا م ــن م ــاي ــن ُمـشـ ّـيـعــي
ّ
املصرية).
عبد الناصر أدوات بيد املخابرات
ل ـك ــن ك ـي ــف وصـ ـل ـ َـت يـ ــد ع ـب ــد الـ ـن ــاص ــر إل ــى
ّ
لبنان عندما انطلق كل سكان حي املزرعة،
فــي ع ــام  ،١٩٧٠وه ــم ينتحبون بـعــد إعــان
وف ــاة عبد الـنــاصــر؟ وبـعــد انـطــاق املقاومة
ّ
ّ
ّ
َّ
يصر
الجميل (كما
أصر بيار
الفلسطينية،
ّ
ّ
أمــن هنا) على أن املسلمني ماشوا منظمة
«الـتـحــريــر» ق ـس ـرًا ،ولـيــس اخـتـيـ ّ
ـاريــا منهم.
ه ــذا الـتـصــويــر للمسلمني يجعلهم تمامًا
ّ
للفلسطينيني :على
ّمثل تصوير ّالصهاينة
أن ّهم أطفال وأنهم ال يريدون تحرير بلدهم
ّ
منظمة «التحرير» أرهبتهم .املقولة
وإنـمــا
ّ
ف ــي أص ـل ـهــا صـهـيــونــيــة وتـنــاقـلـتـهــا ألـسـنــة
ّ
استعمارية
أساسها
«الكتائب».
والفكرة في ُ
ّ
ع ـن ـصـ ّ
ـريــة ،أن ال ـش ـعــب امل ـس ـت ـع ـمــر ضعيف
ّ
ّ
ِّ
عقليًا وال يستطيع أن يقرر مصلحته ،ألن
غيره (الشعب األرقى أو الطائفة األرقى منه)
يدرك مصلحته أكثر منه .ويستعمل اليمني
حول
اللبناني االنعزالي
اليوم املقولة نفسها ّ
الشيعةّ :إنـهــم ال يـ ّ
ـؤيــدون حــزب الـلــه وإنـمــا
ه ــم ُم ـج ـبــرون بـحـكــم الـتـخــويــف والـتـهــريــب
و«وه ــج ال ـســاح» ،على مــا يـقــول السنيورة
فــي مصطلح قــد ي ـكــون وص ـلــه مــن حاشية
ّ
األمـ ـي ــر .ال ،ويـ ـص ـ ّـر أمـ ــن ع ـلــى أن تـضــامــن
ضـ ّـبــاط وعـنــاصــر فــي الجيش اللبناني مع
ّ
ّ
الفلسطينية كــان بسبب تهديدات
القضية
ّ
تعرضوا لها (ص .)٣٩ .كيف يمكن ألصحاب
ّ
ّ
بصوابية
الكتائبية إقناع أنفسهم
العقيدة
ّ
ت ـلــك ال ـن ـظ ـ ّ
ـري ــة؟ ال ي ـص ـ ّـدق ــون أن ه ـن ــاك من
ّ
ّ
دعم ويدعم القضية الفلسطينية في لبنان
أو خـ ــارجـ ــه ،م ــن دون إيـ ـع ــاز أو ض ـغ ــط أو
منفعة ّ
مالية؟ قد غادرت منظمة «التحرير»
ل ـب ـن ــان ،ف ــي عـ ــام  ،١٩٨٢وك ــان ــت امل ـعــارضــة
واليسارية لحكم «الكتائب» ّ
ّ
ّ
أشد
اإلسالمية
ّ
وأعنف بكثير مما كانت عليه زمــن منظمة
«التحرير» ،فأين الضغط واإلكــراه في ذلك؟
ُ
كيف ّ
أجريت
يفسر ذلــك؟ وأذكــر مـ ّـرة عندما
مقابلة في سنوات الجامعة (لغرض بحثي)
مع أنطوان نجم ،وسألته عن التعارض بني
أدب ـ ّـي ــات ال ـحــزب وش ـعــاراتــه وب ــن التركيبة
ّ
ـي :ال ،كــان هـنــاك عضو
الطائفية لــه ،فـقــال لـ ّ
ّ
فــي ال ـحــزب ،مسلم ســنــي ،مــن عائلة طــبــارة
ل ـك ــن م ـن ــزل ــه تـ ـع ـ ّـرض ل ـل ـح ــرق ف ــي الـبـسـطــة
بسبب انـتـمــائــه لـلـحــزب .فـســألـتــه :لـكــن ملــاذا
ّ
تعرض منزل العضو الكتائبي املسلم هذا
للحرق؟ أال ّ
يفسر شيئًا عن اتساع معارضة
الحزب ،ال بل العداء له ،يومها ،بني املسلمني
وغيرهم آنذاك؟ (وفي منتصف الثمانينيات
ُ
سألت نائب حركة «أمل» عن سبب التركيبة
ّ
الـطــائـفـيــة الـشـيـعــيــة لـلـحــركــة ،فـمــا ك ــان منه
ّ
ً
إل ّأن ن ــادى عـلــى مــرافـقــه ســائــا عــن «األخ
السني» العضو في الحركة كي ّ
أتعرف إليه).
ّ
ّ
ّ
اإلسرائيلية (وحكمًا
كل املزاعم
ثم يكررّ أمني ّ
الكتائبية ،إذ أنه كان لجريدة «العمل» زمن
ال ـح ــرب ُم ـش ــرف إســرائ ـي ـلــي) ع ــن املـخـ ّـيـمــات

ّ
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـ ّـي ــة ،وأن ـ ـ ـهـ ـ ــا كـ ــانـ ــت ت ـس ـت ـق ـطــب
ّ
ّ
«إرهابيني من كــل حــدب وصــوب وخارجني
ّ
ع ـلــى ال ـق ــان ــون ل ـب ـنــانــيــن وأجـ ــانـ ــب" .دعـنــي
ُ
ُ
ّ
وقابلت فيها
املخيمات
عرفت
أقــول لــه :أنــا
ّ
أجانب :وكان معظم هؤالء طالبًا من الكويت
وم ــن ت ــون ــس وم ــن تــرك ـيــا وم ــن ظ ـف ــار ومــن
ّ
الالتينية،
أميركا ومــن أوروبــا ومــن أميركا
وك ــان ــو ي ــأت ــون إل ــى ل ـب ـنــان ب ـغ ــرض مـ ــؤازرة
ّ
ّ
الفلسطينية ،بأشكال شتى .هؤالء
املقاومة
ّ
ّ
إرهــابـ ّـيــون ،وليس العنصريون اليمينيون
البيض الذين كانوا يتقاطرون من أفريقيا
الجنوبية (الـعـنـصـ ّ
ّ
ـريــة الـبـيـضــاء) وأوروب ــا
ّ
الغربية وأميركا للمشاركة في حفلة القتل
ّ
الكتائبي ،ومــن أجــل نصرة حملة عنصرية
ضــد شعب فلسطني فــي لبنان؟ أمــن نفسه
ي ــزه ــو ف ــي س ـي ــرة «كـ ـت ــاب ط ــاول ــة ال ـق ـهــوة»
ب ـح ــال ــة ال ـت ـش ـي ـك ــي ج ـ ــان س ــاي ـس ـك ــي ،وه ــو
ُ
ـاد ل ـل ـش ـيــوعـ ّـيــة اض ــط ـ ّـر
رج ـع ــي يـمـيـنــي مـ ـع ـ ٍ
إل ــى م ـغــادرة تشيكوسالفاكيا بـعــد هزيمة
ّ
النازية (نستطيع أن نفترض عقيدته غير
ّ
السمحاء) .سايسكي هــذا كــان مــن املــدربــن
ّ
لقوات «النخبة» في الحزب (ص .)٤٢ .وفي
ّ
ّ
ّ
كـ ــل م ـف ـصــل ف ــي الـ ـح ــرب األهـ ـل ــي ــة ،وفـ ــي كــل
جريمة من جرائم «الكتائب» ،يضيف إعالم
«الكتائب» كذبة جديدة وذلك بغرض تبرئة
النفس .هاكم أمني يزعم أنه قبل شهر واحد
من اغتيال معروف سعد ّ
ملحاولة
تعرض هو
ّ
ّ
الفلسطينية لكنهم
خطف من قبل املقاومة
ً
خطفواَ ...
جاره بدال منه .وقال إنهم أخطأوه
ّ
ألن جاره كان يقود سيارة من طراز سيارة
ّ
َ
ّ
أمني ذاته (ص .)٤٢ .من يصدق هذه القصة؟
ولو ،يا أمنيّ .كل هذه السنوات وهذه ّ
القصة
لــم تـكــن مـعــروفــة ول ــم تنشر عنها الصحف
خ ـب ـرًا فـيـمــا ك ــان إعـ ــام الـسـلـطــة واالنـ ـع ــزال
ّ
يستغل ّ
أي حــادثــة للتأجيج ضـ ّـد املقاومة
ّ
الـفـلـسـطـيـنــيــة؟ ث ــم كـيــف خـلـطــوا ب ــن ج ــارك
وبينك وكانت صــورك آنــذاك تمأل الصحف
ّ
واملـ ـج ــات وال ـش ــاش ــات؟ ه ــذه م ـثــل اخ ـتــاق
ّ
قصة اعتداء مزعوم على بيار الجميل قبل
ساعات من مجزرة عني ّ
الرمانةّ .
ومرة أخرى،
َ
هذا أسلوب صهيوني قديم درج على فبركة
اعتداءات فقط لتسويغ أعمال عنف وإرهاب
مــن قـبــل الـعـصــابــات الصهيونية وم ــن قبل
الدولة بعد احتالل فلسطني.
ّ
ّ
الجميل تلك الرواية عن أن مجزرة عني
يعيد
الـ ّ
ـرمــانــة سبقها اع ـتــداء عـلــى جـمــع كتائبي
ّ
ّ
ّ
(ي ـض ــم ب ـيــار ال ـج ـمــيــل) أمـ ــام كـنـيـســة ســيــدة
ّ
الـنـجــاة فــي عــن الـ ّ
ـرمــانــة .لـكــن ه ــذه الــروايــة
ّ
ّ
تتعرض لتبديل وتعديل على مر السنوات،
ّ
وي ـض ـف ــي ع ـل ـي ـهــا أم ـ ــن م ـس ـح ــة ك ــوم ـي ــدي ــة.
والــروايــات التي تبعت مجزرة عني ّ
الرمانة،
ّ
تتضمن ما
حتى البيان الكتائبي الرسمي ،ال
أضافه أمني على الحادثة .لم يكن هناك أبدًا
ُمـحــاولــة اغـتـيــال لبيار الـجـمـ ّـيــل .هــذه روايــة
فبركت بعد سنوات من مجزرة عني ّ
الرمانة
ّ
وب ــات ــت الزمـ ــة ف ــي الـ ــروايـ ــات الـتـلـفــزيــونــيــة.
ّ
يتحدث عن
التقرير الرسمي عن تلك الحادثة
ّ
مدنية وبني جوزيف
حادث سير بني سيارة
بـ ــو عـ ــاصـ ــي الـ ـ ـ ــذي أط ـ ـلـ ــق ال ـ ــرص ـ ــاص عـلــى
ّ
ّ
السيارة  -هكذا من دون سبب .أي أن
سائق
جوزيف بو عاصي هو الذي بادر إلى إطالق
ال ــرص ــاص فــي ذل ــك ال ـيــوم امل ـش ــؤوم ،وحــزب
«الكتائب» هو الــذي وضــع حاجزًا لتفتيش
املـ ـ ـ ّـارة فـيـمــا ك ــان ال ـح ــزب يـشـكــو م ــن وج ــود
ّ
الفلسطينية فــي شــوارع
حــواجــز للمقاومة
ّ
بيروت (لــأســف ،لم تكن املقاومة جدية في
ً
وضــع الـحــواجــز ،وكــان عــدد الـحــواجــز قليال
ف ــي عــاص ـمــة ك ــان ــت ت ـع ـ ّـج ب ـع ـمــاء إســرائ ـيــل
م ــن داخ ــل ح ــزب «ال ـك ـتــائــب» وم ــن خ ــارج ــه).
وبـعــد االع ـت ــداء عـلــى ســائــق ال ـسـ ّـيــارة وفــدت
سـ ـ ّـيـ ــارة أخـ ـ ــرى وحـ ـ ــدث تـ ـب ــادل إطـ ـ ــاق ن ــار
ّ
بينها وبني مسلحي «الكتائب» ،وهــذه ّأدت

ّ
الجميل
يعتنق ّأمين
في سرديته تلك الفكرة
المهينة َّ عن المسلمين
والتي كنها من قبل أبيه بيار

(أرشيف)

إل ــى قـتــل جــوزيــف بــو عــاصــي وق ـتــل عنصر
ّ
فــي السيارة الثانية وجــرح آخــريــن .لكن كل
ّ
االنعزاليني .والبيان
هــذا ال يــرد في روايــات
ّ
الكتائبي فــي ال ـيــوم نفسه زع ــم أن الحاجز
كان لقوى األمن ،فيما التقرير الرسمي أشار
إلى حاجز مشترك بني قوى األمن وعناصر
ّ
َ
نسي
كتائبية .وبيان «الكتائب»
ميليشيوية
أن يذكر إطالق الرصاص من قبل جوزيف بو
عاصي على ّ
السيارة األولى( .راجع البيانات
فــي كتاب أنـطــوان خــويــري« ،ح ــوادث لبنان:
 ،»١٩٧٥ص).١٥ - ١٤ .
ّ
ّ
الكتائبيني
روايــة أمني جعلت من املسلحني
«م ـج ـم ــوع ــة م ــن امل ــؤم ـن ــن ب ـل ـب ــاس رس ـم ــي»
(ص .)٤٢ .م ــاذا يـعـنــي بـلـبــاس رس ـمــي؟ هل
ي ـق ـصــد ل ـب ــاس اإلي ـ ـمـ ــان ال ــرسـ ـم ــي؟ تـنــاســى
أم ــن م ــرور ال ـس ـ ّـيــارة األولـ ــى وال ـت ــي أصـيـ َـب
سائقها بــرصــاص مــن جــوزيــف بــو عاصي،
وعلى مرأى من قوى األمن التي كانت رديفة
مل ـي ـل ـي ـش ـيــات االن ـ ـعـ ــزال ال ـل ـب ـنــانــي امل ـت ـع ــاون
ّ
ّ
الجميل
مــع إســرائ ـيــل .أي أن ح ــارس أم ــن
الشخصي ،جوزيف بو عاصي ،كان املعتدي
ّ
األول وال ـث ــان ــي ف ــي ذلـ ــك الـ ـي ــوم .أمـ ــن كتب
ّسيناريو جديدًا ملا جرى في ذلك النهار ،إذ
إنه بعدما تجاهل إطالق جوزيف بو عاصي
ّ
للرصاص على سائق سيارة أعــزل ،روى أن
ّ
ّ
ّ
فلسطينيني
س ـ ّـي ــارة أقــلــت أرب ـعــة مـســلـحــن
ق ـصــدت الـكـنـيـســة وأط ـل ـقــت ال ـن ــار ه ـكــذا من
دون س ـبــب ع ـلــى ع ـنــاصــر «ال ـك ـت ــائ ــب» أم ــام
ّ
ّ
الـكـنـيـســة .أي أن أم ــن يــريــدك أن ت ـصـ ّـدق أن
ّ
ّ
الفلسطينيني أرادت
مجموعة من املسلحني
ّ
أن تستفز عناصر «الكتائب» فــي قلب عني
ّ
ّ
ّ
الرمانة ،وضد حشد من ّ
حراس بيار الجميل
ّ
يكتف
أمــام كنيسة كان بيار يدشنها .ال ،لم
ِ
أمني بهذه الرواية بل زاد عليها من سيناريو
ّ
ّ
فيلم عــربــي ،إذ قــال إن املسلحني لــم يكتفوا
ّ
بإطالق النار بل هتفوا« :الكتائب الرجعيني
ِّ
يصدق روايتك ،يا أمني؟
عمالء الخارج» .من
ّ
ّ
ّ
ّ
فلسطينيون يتوجهون نحو حراس
فدائيون
ّ
الجميل ويهتفون ضــد «الكتائب» في
بيار
ّ
منطقة ّ
تعج بمسلحي «الكتائب» و«األحرار»
ّ
عشوائيًا؟ وكان هناك اعتقاد
ويطلقون النار
ّ
عند أجهزة الــدولــة ،في حينه ،أن املخابرات
ّ
ّ
السيارة الثانية،
األردنية كانت وراء إرسال
ّ
وكتابة تاريخ الحرب األهلية لم يشر بعد إلى
الدور املتعاظم الذي لعبته مخابرات النظام
األردني ّ
ّ
الفلسطينية وحلفائها
ضد املقاومة
ّ
ال ـل ـب ـنــانـ ّـيــن (وك ــان ــت املـ ـخ ــاب ــرات األردن ــي ــة
ّ
التجسس في الجامعات) .طبعًا،
ناشطة في
ّ
ّ
ّ
الجميل ضــرورة إضافية لتزوير قصة
يجد
ّ
باص عني ّ
ّ
املدنيني من
الرمانة وجعل ركابه

ّ
ّ
ً
«املسلحني واملــدنـ ّـيــن» معًا وزعــم أن تبادال
ّ
للنار حـصــل ،فيما أن القتلى كــانــوا حصرًا
مــن الـفـلـسـطـيـنـ ّـيــن :ويــذكــر أم ــن  ٢٨شهيدًا
فـلـسـطـيـنـ ّـيــا فـيـمــا ال ـع ــدد راوح ب ــن  ٢٨و٣٢
ضـحـ ّـيــة .ل ـكــن ،كـيــف تـنــاقــش عـقـلـ ّـيــة تسويغ
ّ
رك ــاب حــافـلــة؟ ّ
أي نوع
ارت ـكــاب مـجــزرة ضــد
من الحجج يمكن أن ُيسوق مع هؤالء؟ لهذا،
ّ
ـإن شعار عــزل «الكتائب» كــان ال ـ ّ
ـرد األولــي
فـ
ّ
ّ
ْ
على املجزرة ،لكنه كان ردًا ضعيفًا لسببي:
 )١الــرد اللفظي الــذي صاغه كمال جنبالط
ومـ ـحـ ـس ــن إبـ ــراه ـ ـيـ ــم وج ـ ـ ـ ــورج ح ـ ـ ــاوي َ
أراد
املضي في َّ النضال البرملاني السلمي حتى
ّ
ّ
بعدما تكشفت ّ
العسكرية
العدوانية
النيات
مليليشيا «الـكـتــائــب» .وعــزل «الكتائب» كان
ّ
ضعيفًا ألن ال جنبالط وال حاوي وال إبراهيم
ال ـتــزمــوا ب ــه :جـنـبــاط نـفـســه الـتـقــى ببشير
الـجـمـ ّـيــل فــي ع ــام  ،١٩٧٧وحـ ــاوي وإبــراهـيــم
ك ــان ــا يـسـتـعـيـنــان بـسـمـيــر فــرن ـجـ ّـيــة إلج ــراء
ّ
ّ
الجميل )٢ .هم رفعوا شعار
سري مع
حوار ّ
ّ
العسكري على
الـعــزل ألنـهــم لــم يــريــدوا ال ــرد
ّ
هذا االستفزاز املفضوح .لكن ماذا تتوقع من
ّ
ّ
الوطنية؟ يكفي أن تذكر أن توفيق
الحركة
ّ
سـلـطــان ك ــان ح ــاض ـرًا ب ــن ق ـيــاديــي الـحــركــة
ليلة إع ــداد بـيــان رد الـحــركــة الــوطـنـيــة على
مجزرة عني ّ
الرمانة .وبيان الحركة الباهت
ّ
َ ّ
زعم أن ميليشيا «الكتائب» استغلت مرض

سـلـيـمــان فــرنـجـ ّـيــة لـتــرتـكــب مـجــزرتـهــا هــذه.
ّ
ّ
ّ
عضويًا في تحالف
فرنجية كان شريكًا
لكن
َ
َ
الـيـمــن االن ـع ــزال ــي ،وه ــو أمـ ــر بـفـتــح مـخــازن
ّ
ال ـج ـي ــش أمـ ـ ــام كـ ــل م ـي ـل ـي ـش ـيــات ال ـي ـم ــن مــن
أجــل أن يساهموا في القضاء على املقاومة
ّ
ّ
ّ
إسرائيلية
أميركية -
الفلسطينية (وبرعاية
 أردنـ ّـيــة) بعد فشل الجيش فــي اشتباكاتّ
الوطنية سليمان
عــام  .١٩٧٣ب ـ ّـرأت الـحــركــة
ّ
فرنجية ّ
مما يعطيكم فكرة عن سبب انهيار
هذه الحركة بالكامل أمــام اجتياح إسرائيل
في عام .١٩٨٢
الجميل يرفض أن يعتذر أو ّ
ّ
يعبر
إذا كان أمني
عن ندم على مجزرة عني ّ
الرمانة التي أرادها
ّ
األهلية ،فماذا
الحزب شرارة النطالق الحرب
ّ
ّ
ت ـتــوقــع مـنــه ف ــي روايـ ـت ــه؟ ويـنـســب الـجـمــيــل
إلــى رشيد الصلح مــا لــم ينسبه إليه غيره،
ً
ّ
خـصــوصــا أن الـجـمـ ّـيــل ارت ـكــب فـعــا شنيعًا
ضـ ّـد الصلح (كما سيرد أدن ــاه) بعد تالوته
لبيانه عن مجزرة عني ّ
الرمانة في املجلس
َ
ّ
ّ
ْ
النيابي .وقــد سلم الـحــزب مقاتلي لــه ،لكن
َْ
ّ
ّ
الجميل َفــي نقلة نــوعـ ّـيــة يــزعــم أن املقاتلي
ّ
ْ
كانا بريئي (ص .)٤٤ .تريدنا أن نقتنع بأن
ّ
ّ
َ
عنصر ْين
الجميل سلم لسلطات الدولة
بيار
كتائبي ْ
ّ
يقض
ولم
باملجزرة؟
لهما
عالقة
ال
ي
ِ
ّ
الـشـخـ َـصـ ْـن إل  ٤أشـهــر فــي السجن  -وهــذه
ّ
املدة كانت حكما قاسيًا عليهما بحسب أمني
ّ
ّ
ّ
الجميل .ثــم يأتي الجميل إلــى تلك الحادثة
ّ
واستثنائية في شناعتها
التي ال تزال فريدة
في تاريخ املجلس النيابي اللبناني .في ١٣
ّأيــار  ،١٩٧٥أدلى رشيد الصلح ببيان طويل
وم ـفـ ّـصــل ع ــن امل ـســؤولـ ّـيــة «ال ـكــام ـلــة» لـحــزب
اللبنانية» عن مجزرة عني ّ
ّ
الرمانة،
«الكتائب
ووضع الصلح املجزرة في سياق ممارسات
وسياسات حزب «الكتائب» في لبنان (بيان
الصلح فــي «السفير»ّ ١٦ ،أي ــار ،١٩٧٥ ،وهو
ُ
يصلح ليكون وثيقة من وثائق فهم ّ
مسببات
ال ـ ـحـ ــرب األهـ ـل ـ ّـي ــة فـ ــي م ـط ـل ـع ـه ــا) .وب ـع ــدم ــا
ّ
الجميل وأمسك
أدلــى الصلح ببيانه ،تبعه
بتالبيبه مــن الخلف وطـفــق يـجـ ّـره صــارخــا:
«إن كـنــت قـبـضــاي ،خـ ّـلـيــك كــي تـسـمــع ّ
ردن ــا.
ّ ّ
لوين رايــح ،يا جبان» .ولم يردع الجميل إل
ظـهــور الـنــائــب مــرشــد الـصـمــد ال ــذي ق ــال لــه:
«عيب عليك ،هــذا ال يـجــوز .مــا هكذا ُي َ
عامل
ّ
ّ
رئـيــس ال ـ ــوزارة .تــذكــر مــن يـمــثــل فــي الحكم.
تـصـ ّـرف كما يليق بـ ِـك كـنــائــب»«( .الـسـفـيــر»،
ّ
ّ
العدد نفسه ،لكن «السفير» لم تذكر أن الصمد
ّ
للجميل أي ـضــا :ه ــذا رم ــز املـسـلـمــن ّفي
ق ــال
ّ
لبنان) .ال يروي الجميل هذه التفاصيل لكنه
ً
ُ ِّ ً
ُ
«ذهبت
جمال ّإيــاهــا ،قــائــا:
يذكر الحادثة م
إليه وأمسكته من ذراعــه ورددتــه إلى الــوراء
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ً
ـا« :ستستمع إلــى ّ
ردنــا على ما قلته .ال
قــائـ
يمكنك أن تهرب قبل أن نقول نحن كلمتنا».
ّ ّ
الجميل أن صــورة إمساكه بــذراع
ويضيف
ّ
تحولت إلــى «إح ــدى وثــائــق الحرب
الصلح
لكونها تفصح عــن تـهـ ّـرب رئـيــس الحكومة
ّ
ّ
ّ
من ّ
والوطنية»
الدستورية
املسؤولية
تحمل
(ص .)٤٤ .ال ،لــم تصبح الـصــورة وثيقة عن
ّ
تهرب رئيس الحكومة من ّ
ّ
املسؤولية.
تحمل
ّ
ّ
كانت الصورة إطالقًا رسميًا لصورة الجميل
ُ
ّ
األزع ــر ،ال ــذي كــان فــي حــالــة تـنــافــس مبكرة،
م ــع شـقـيـقــه ب ـش ـيــر ،الـ ــذي كــانــت ل ــه ص ــوالت
ّ
وج ـ ــوالت م ـبــكــرة ف ــي ال ــزع ــرن ــة ،ع ـنــدمــا كــان
ي ـج ــول ف ــي امل ـ ـ ــدارس وال ـج ــام ـع ــات بصحبة
زعران الحزب لضرب طالب ّ
مؤيدين لليسار
ٍ
ّ
ّ
الفلسطينية (نعلم اليوم أن إدارة
واملقاومة
ّ
األميركية كانت تتعاون مع بشير
الجامعة
الـجـمـ ّـيــل ورف ــاق ــه لـقـمــع ال ـحــركــة الـطــالـبـ ّـيــة).
والـجـمـ ّـيــل ك ــان يحمل ص ــورة الــدبـلــومــاســي
ـدمـ ــث ف ـي ـم ــا ك ـ ــان أخ ـ ـ ــوه مـ ـع ــروف ــا ب ـنــزعــه
الـ ـ ِ
ّ
ّ
الجميل
السبعينيات .أراد
للعنف منذ بداية
إطــاق صــورة جديدة له من خــال الحادثة.
ّ
ّ
الجميل ،الذي أخفى الكثير في
والغريب أن
ّ
سيرته وتستر على الكثير واختلق وفبرك
الـكـثـيــر ،اخ ـت ــار أن يــزهــو بـفـعـلـتــه الشنيعة
ّ
ه ــذه مــن دون خـجــل ربـمــا ألن ــه أراد تعريف
ّ
ّ
خلفيته غير
الكتائبيني على
جيل جديد من
ّ ّ
ّ
الدبلوماسية .وال يــروي الجميل أنــه كانت
ّ
ل ـل ـحــادثــة م ـضــاع ـفــات خ ـط ـيــرة إذ أن ال ــرأي
ً
ّ
طائفيًا من قبل نائب
اعتداء
العام رأى فيها
كتائبي طائفي ضـ ّـد رئيس حكومة لبنان -
وهذا ما رمى إليه النائب مرشد الصمد في
ّ
ّ
الجميل ّمن املواجهة
للجميل( .هرب
تعليقه
ّ
عندما قــدم الصمد الضخم الجثة) .وعــززت
ّ
الـ ـص ــورة ال ــرؤي ــة ال ــراس ـخ ــة لـتـســلــط رئـيــس
ّ
الجمهورية الطائفي وعــن احتقار األحــزاب
ّ
اليمينية ملــوقــع رئـيــس الحكومة واعـتـبــاره
ّ
ّ
مـجـ ّـرد تابع لرئيس الجمهورية .لكن ّ
تمرد
رش ـيــد الـصـلــح ك ــان إي ــذان ــا بـمــرحـلــة جــديــدة
ّ
الطائفية في داخل الحكم الذي
من املواجهة
ّ
أراد االسـتـئـثــار بـنـظــام الهيمنة الـطــائـفــيــة.
لــم يسامح حــزب «الكتائب» لرشيد الصلح
صــراحـتــه ومـجــاهــرتــه بالحقيقة (وكـمــا قال
الصلح في بيانه ،إذا كان الحزب بريئًا فلماذا
َ
عنصر ْين من عناصره؟) .وفي
قبل بتسليم
ِ
ّ
اليوم التالي لتلك الجلسة التاريخية ،كتبت
جريدة «العمل» عن رشيد الصلح« :شتمنا
ّ
الدجال وهرب» ووصفته بـ«عضو الذكورة».
هـ ــذه ه ــي إس ـه ــام ــات حـ ــزب «ال ـك ـت ــائ ــب» في
ال ـع ـمــل ال ـب ــرمل ــان ــي وال ـص ـح ــاف ــي ف ــي ل ـب ـنــان.
ّ
الجميل في رواية لم يسبق أن وردت
ويزعم
فــي ّ
أي مرجع مــن مــراجــع الـحــرب أو صحف
ّ
املرحلة ،أنه هو الذي كان وراء تعيني الصلح
ّ
رئيسًا للحكومة ،فيما كــان مــن املـعــروف أن
كـمــال جنبالط كــان هــو ال ــذي اقـتــرح الصلح
وكان الصلح يستشيره باستمرار .ال ،وبعد
ّ
أن ي ـت ـطـ ّـرق ال ـج ـمـ ّـيــل إل ــى ك ــل ه ــذه الــوقــائــع
ّ ّ
ّ
ّ
يتجرأ على القول إن كل الحرب األهلية (وهو
ّ
يرفض تسميتها بـ«األهلية» (ص ))٤٥ .كان
مخططًا لها مــن الـخــارج .هــي بالفعل كانت
ّ
ُمـخــطـطــة م ــن ال ـخ ــارج لـكــن م ــن قـبــل أمـيــركــا
ُ ِّ
وإســرائ ـيــل وك ــان ال ـحــزب م ـنــف ـذًا .لـكــن حتى
ّ
القبول بمنطق أن الـحــرب كــان ُمخططًا لها
ّ
مــن الـخــارج فــإن ذلــك ال ينفي أهـلــيــة الحرب
ّ
ّ
الجميل
الداخلية .هل كان اعتداء
وأبعادها
عـلــى رئ ـيــس الـحـكــومــة نـفـيــا ل ــوج ــود ص ــراع
ّ
اللبنانيني؟
أهلي داخلي بني
وعلى طريقة فــارس سعيد ووليد جنبالط
ّ
َ
البورزاني عبر ربط مخططات
في التحليل
الـ ـح ــرس ال ـ ـثـ ــوري اإلي ـ ــران ـ ــي ب ــإط ــاق رج ــل
فــي ب ـيــروت لـشـتــائــم مــن عـلــى شــرفــة منزله
ّ
ّ
ض ـ ّـد ج ـ ــاره ،فـ ــإن ال ـج ـمـ ّـيــل ي ــرى أن الـشـعــب
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي ف ـ ــي لـ ـبـ ـن ــان قـ ـ ـ ـ ـ ّـر َر أن ي ــرف ــع
«درج ــة العنف على أرض لـبـنــان» (ص)٤٦.
ّ
ل ـ ـجـ ــذب االه ـ ـت ـ ـمـ ــام الـ ــدب ـ ـلـ ــومـ ــاسـ ــي .أي أن
الـشـعــب الفلسطيني دع ــا ح ــزب «الـكـتــائــب»
ّ
و«األحرار» و«التنظيم» وكل أدوات إسرائيل
ّ
ّ
فــي لـبـنــان الرت ـك ــاب م ـجــازر ض ــد املـخــيـمــات
ّ
الفلسطينية لجذب االهتمام الدبلوماسي.
ّ
ُ
لكن هذا االتهام هو أيضًا مستقى بحذافيره
مــن تــاريــخ ال ـبــروبــاغ ـنــدا اإلســرائ ـي ـلـ ّـيــة ضــدّ
ّ
الفلسطينيني .إلى هذه الدرجة اعتنق حزب
«الكتائب» وقادته لغة ومصطلحات العدو.
(يتبع)
* كاتب عربي (حسابه على «تويتر»
)@asadabukhalil

فداحة الخطر والمقاربة الجديدة
سعدالله مزرعاني *
ّ
حني لفت الشاعر ،املفكر والفيلسوف الكبير ،أبو العالء املعري ،قبل ألف سنة (973
 1057م) ،إلــى «ضجة فــي الــاذقـيــة مــا بــن أحمد واملـسـيــح» ،إنما كــان يشير إلىّ
ومتجددة في استخدام األديــان أداة في الصراع على السلطة والنفوذ
واقعة مزمنة
واملـكــاســب .بــرز فــي هــذا السياق الطويل حلف غير مـقـ ّـدس بــن املـلــوك والسالطني
َّ
والحكام ،من جهة ،وكـ ّـم هائل من رجــال هــذا الدين أو ذاك ،ممن ســخــروا موقعهم
ومؤسساتهم لخدمة أو مشاركة أصـحــاب السلطة (مــن عتاة الطغاة خصوصًا)
والطامحني لبلوغها أو املحافظة عليها ،مــن جهة ثانية .فــي لبنانَّ ،
تحولت تعبئة
أتباع األديان ،من املؤمنني البسطاء والصادقني غالبًا ،إلى عامل مهم من عوامل بناء
أدوات الصراع على السلطة وكسب النفوذ وبناء منظومات الوالء ّ
ومقومات الزعامة
والـحـمــايــةّ ...أدى ذلــك بالتراكم الداخلي واالسـتـغــال الـخــارجــي ،إلــى إقـحــام العامل
الطائفي وتكريسه في صلب بنية السلطة السياسية اللبنانية ،ما ّأســس ملنظومة
املحاصصة التي تواصل اليوم تدميرها للبالد ،عبر االنقسامات ،والتبعية ،والنهب
والفساد واإلفقار ،ولتعطيل الدستور والقانون ،ولتسخير مؤسسات الدولة لخدمة
املصالح الفئوية والخاصة ولبناء الــدويــات ...ولو سقط البلد على رؤوس الغالبية
العظمى من أبنائه.
في لبنان بشكل خاص ،كما في كل مكان ،لم ِّ
يعبر استخدام الدين في الصراعات
عن صراع فعلي (بل مفتعل) بني األديــان (ذات القيم املتشابهة واملتقاربة عمومًا)
ُ
وبــن املـتـ ّ
ـديـ ّنــن .هــذه هــي الحقيقة الجوهرية رغــم مــا ارتـكــب مــن مـجــازر ودار من
حروب وتغذت من أحقاد ...امتدت سنوات وعقودًا طويلة .هي كانت ،دائمًا ،تخفي
وتخدم مصالح كبرى لفئات تسعى وراء املواقع والكراسي ،ومن أجل جني املكاسب
واالستيالء على الثروات وتعظيمها في بناء ثنائية السلطة واملــال .كان ،دائمًاّ ،ثمة
فئة تقاتل بـضــراوة وإص ــرار ،وبكل األساليب وخصوصًا الدموية منها ،من أجل
َّ
مصالحها عـلــى حـســاب مـصــالــح أكـثــريــة ال ـنــاس .وه ــي ،فــي مـجــرى ذل ــك ،تشكلت
في أقلية طبقية (طغمة ،أوليغارشية )...جمعت في قبضتها ،حتى وهي تتنافس
ً
بضراوة ،على املكاسب واملواقع ،سلطة وثروة توارثتها ّ
ونمتها جيال بعد جيل ،كما
يحدث اآلن أمام أعيننا ،في لبنان ،رغم قشور مظهرية وخادعة ،ورغم ومرور الزمن
ّ
وتبدل الظروف...
تغذية العصبيات ،في بلدنا ،على مدى أجيال ،وحتى قــرون ،بمثابرة املستفيدين
وبفضل جهازهم األيديولوجي ودائمًا بدعم أجنبيَ ،
بلورت «الصيغة اللبنانية» ذات
ّ
ّ
والتفوق!! يتكاتف أطراف هذه املنظومة على تدعيمها وإدامتها
«التميز» و«الفرادة»
رغم ما أشرنا إليه من النزاعات وحتى الحروب األهلية ،في ما بينهم .هم يجنون اآلن
ثمار جهودهم :في قدرتهم على مواجهة نتائج
مــا أح ــدث ــوه مــن خ ــراب وم ــا سـ ّـب ـبــوه مــن ك ــوارث
لقد بلغت األزمة مستوى
ـذي تعيشه
لـلـمــواطـنــن عـلــى الـنـحــو امل ــأس ــاوي ال ـ ّ
األكثرية الساحقة من اللبنانيني في كل املناطق
من الخطورة والتعقيد
اللبنانية.
ّ
مرحلة لم يعد يجدي حيالها
يـمـكــن ال ـق ــول اآلن ،إن ــه بـعــدمــا ت ـج ــاوزت أط ــراف
ُ
اعتماد المقاربات السابقة
املنظومة التحاصصية الـقــائـمــة ،قـطــوع اإلطــاحــة
بها ،أو على األقل ،تحميلها املسؤولية أو بعضها
عــن األزمـ ــة ،عـلــى يــد املـنـتـفـضــن (مـ ّـمــن افـتـقــرت
غالبيتهم إلــى وحــدة املـشــروع والبرنامج والـتـنـظـيــم ،)...تــواصــل هــذه األط ــراف اآلن
ّ
وكأن كارثة لم تحدث:
لعبتها التقليدية في الصراع على السلطة واملواقع والنفوذ...
ّ
كــارثــة بــاشــرت بــإغــراق الـبــاد فــي الـفــوضــى واالنـقـســام والـفـقــر والتفكك وامل ــوت...
يزيد في املصائب انتشار وبــاء «كــورونــا» وخــروج تفشيه املخيف ،بسبب العجز
والهشاشة ،عن السيطرة .لذلك ،يستعيد أطراف املحاصصة اآلن سيرتهم املعهودة
في االستكالب على املواقع واملغانم ،ودائمًا بسالح الشحن الطائفي واملذهبي ،ما
يجعل مجرد تشكيل حكومة جديدة أمرًا شبه مستحيل! وهم في كل ذلك يواصلون
عبثهم املفضل في إيهام املواطنني أنهم يتصارعون من أجلهم :من أجل «حقوقهم»
و«كرامتهم» و«مشاركتهم» ...وأنهم هم ّ
مجرد خدم للشعب الذي من أجله يطلبون
السلطة والنفوذ واملال ُويجرون الصفقات ويقيمون التحالفات في الداخل والخارج...
يقوى نبض هــؤالء بمقدار ما يستشعرون تراجعًا في االحتجاج الشعبي وغيابًا
للبدائل إال في نطاق منظومتهم القائمة .ال يهتم هؤالء ،ال باألعباء التي ترهق وتهدد
ً
بالجوع ،أو حتى املــوت ،مئات آالف املواطنني ،كما تهدد وجــود البالد أصــا ...على
العكس ،هم ،حتى ،مطمئنون إلى ّ
فعالية السالح الــذي يستحضرونه في كل أزمة،
وهو سالح العصبيات لحجب الحقائق واإلفالت من املسؤولية والعقاب ،ولإلمعان
ّ
في التضليل الذي بنوا له مؤسسات كاملة تشكلت في دويالت تقوى باستمرار على
حساب الوطن ووحدته وعافيته واستقراره.
يزيد من كارثية الواقع الراهنّ ،أن إدارة الدولة العظمى في العالم بقيادة ترامب ،قد
َّ
كرست كل إمكاناتها من أجل استغالل وتصعيد األزمــة اللبنانية ملصلحة العدو
ّ
الصهيوني .وهــي قد استطاعت ،من خــال الحمالت املتنوعة والضغوط املباشرة
والوقحة والرشوة السخية ،تجنيد قوى سياسية ومدنية عديدة في خدمة خطتها،
ضمن معادلة أن الحل املــالــي واالقـتـصــادي والسياسي هــو فــي االمتثال للشروط
األميركية الصهيونية ،خصوصًا في ما يتعلق باملقاومة ضد العدو ،عبر عزلها
وشيطنتها ونزع سالحها...
لقد بلغت األزمة ،مستوى من الخطورة والتعقيد ،وعلى كل املستويات ،مرحلة لم يعد
يجدي ،أو حتى يجوز ،حيالها اعتماد املقاربات السابقة .ثمة جهود هائلة يجب أن
ُ
أكثر نجاعة على طريق الحل
تبذل من أجل بدء الحد من املخاطر تمهيدًا ملعالجات ّ
الشامل .لن يحصل ذلك بدون عمل وطني مسؤول ومنظم وواســع ومديد لتفادي
وقوع كوارث جديدة تفوق أسوأ التقديرات الراهنة .هذه مهمة بحجم املقاومة ضد
العدو من حيث الريادة والتضحيات واالبتكار والتصميم واالنتصار...
* كاتب وسياسي لبناني
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